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Aan de minister voor Rechtsbescherming 

 

 

 

 

  

Eerste leerrapportage Ondersteuningsteam UHP KOT 

 

 
  

1     Aanleiding 

Het landelijke Ondersteuningsteam UHP KOT is sinds april jl., dus nu een half jaar 

actief. Zoals afgesproken rapporteren zij halfjaarlijks hun inzichten. Dit betreft het 

eerste leerrapport.  

 

De leerrapportage wordt vrijdag 30 september om 14.00 uur op de site van het 

Ondersteuningsteam gezet. Voorstel is om de rapportage gelijktijdig aan de 

Kamer aan te bieden en de beleidsreactie mee te nemen in de voortgangsbrief 

(medio oktober) aan de Tweede Kamer over UHP KOT. 

 

2  Geadviseerd besluit 

Geadviseerd wordt in te stemmen met de verzending van deze leerrapportage. 

 

3     Kernpunten 

Het Ondersteuningsteam heeft een drietal samenhangende thema’s benoemd die 

een positieve bijdrage hebben in het vervolg van de ketenaanpak waar ook het 

Ondersteuningsteam in actief is. 

1. Traumasensitief werken 

2. Verklarend analyseren 

3. Ketensamenwerking   

 

Enkele concrete voorstellen van het Ondersteuningsteam voor de komende 

periode:  

 We stellen voor de geleerde lessen rondom traumasensitief werken breder 

te delen en te benutten. Bij voorkeur in de samenwerking met de 

bovenregionale expertisenetwerken.  

 We willen nauwer samenwerken met de proeftuinen Toekomstscenario 

Jeugd en Gezin. We denken dat we elkaar zowel lokaal, regionaal als 

landelijk veel waardevols kunnen brengen.  

 Wij zien het inzetten van verklarende analyses bij vele ouders die te 

maken hebben met uithuisplaatsingen en/of een 

jeugdbeschermingsmaatregel als toegevoegde waarde. Zeker wanneer 

deze door een neutrale partij wordt uitgevoerd. We willen de komende 

periode nog actiever inzetten op het gebruik van deze methodiek. Zo 

kunnen we toetsen of het positieve effecten heeft bij de gezinnen die wij 

ondersteunen. Dit kan een opmaat zijn naar onderzoek om het breder in 

te zetten. 
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 Ten slotte stellen we voor om samen met ketenpartijen lokaal, regionaal 

en landelijk per kwartaal de samenwerking nog beter te evalueren om zo 

steeds beter op elkaar ingespeeld te raken. 

  

4     Toelichting 

 
4.1 Krachtenveld  

Voorgesteld wordt dat deze aanbiedingsbrief mede namens de staatssecretaris 

van VWS wordt ondertekend, aangezien VWS mede opdrachtgever is van het 

programma. Dat de staatssecretaris Toeslagen en Douane niet mede namens 

ondertekent, is afgestemd. 

 

De (keten)partners ontvangen donderdag 29 september een e-mail van het 

Ondersteuningsteam met daarin de 1ste Leerrapportage. 

  
4.2 Strategie  

Voorgesteld wordt om de inhoudelijke appreciatie van deze leerrapportage te 

verwerken in de voortgangsbrief UHP KOT die gepland staat op verzending medio 

oktober. 

 

4.3 Communicatie  

Gezien de mogelijke media aandacht wordt samen met DCOM een 

woordvoeringslijn voorbereid die er kort gezegd op neerkomt dat de 

leerrapportage met interesse is ontvangen en voor de inhoudelijke reactie wordt 

verwezen naar de voortgangsbrief van oktober. 

 

5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking  

Er is geen informatie die zich niet leent voor openbaarmaking. 
 

 


